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7. Al dente – Svensk konsumtion av italienskhet 

Beatriz Lindqvist 
 
Detta kapitel behandlar de kulturella innebörder som kommer till uttryck i 
samtida svenska föreställningar om italiensk mat och matvanor. Det empiriska 
materialet som analyseras utgörs delvis av mediala bilder i reklam, populära 
teveprogram, mattidningar och kokböcker som förmedlar bilder och utsagor 
som både skapar och förmedlar föreställningar som konsumenter har att förhålla 
sig till. En annan del av empirin består av unga studenters nedtecknade berät-
telser om sina egna och äldre anhörigas erfarenheter av italiensk mat och mål-
tidsvanor. Materialet kompletterades med semistrukturerade intervjuer med sex 
unga studenter bosatta i stockholmsregionen. Genom att kombinera data från 
olika källor blir det möjligt att undersöka hur representationer inte enbart 
speglar det omgivande samhällets uppfattningar utan snarare ingår i komplexa 
växelspel med individers meningsskapande i vardagen.  

Italiensk mat kommer att analyseras som en social produkt som binder 
samman föreställningar och förväntningar från olika håll: från producenters 
intresse av att sälja en viss matvara, genom underhållningsprogramens lekar 
med etniska/nationella stereotyper och till människors bruk, omtolkningar och 
omformande av ”det italienska” under det senaste decenniet i Sverige. Italienska 
råvaror, maträtter och måltidsskick har fått en central betydelse i receptböcker, 
mattidningar, restaurangernas utbud och i vanliga svenskars hem. Vilka före-
ställningar om det italienska uttrycks? Hur brukas dessa i svensk vardag? Vilka 
element och vanor knyts till ett italienskt ursprung? Vad kommuniceras med-
vetet respektive omedvetet i dessa praktiker? 

Vidare kommer de strategier som används för att koppla vissa matvaror eller 
praktiker med Italien i reklam, i medier och i vardagligt tal att närmare skär-
skådas för att belysa hur ”det italienska” omvandlas till en konsumtionsvara som 
ges vissa materiella och symboliska attribut. En av effekterna av dessa processer är 
att stereotypa föreställningar om kulturskillnader mellan Nord- och Sydeuropa 
reproduceras som oproblematiska fenomen. En annan effekt är att föreställningar 
om det italienska gemytet och den genuina matkulturen blir flitigt använda bygg-
stenar när individer i det senmoderna samhället iscensätter egna livsstilar och 
framhåller betydelsen av närhet, autenticitet och livskvalitet i vardagen.   
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Populära versioner av det ”italienska” 
Få saker förknippas med Italien både hemma och utomlands som mat. 
Överdådiga måltider som definieras, marknadsförs och upplevs som italienska 
har blivit ett globalt fenomen. Eftersom mat är en kulturprodukt och måltider i 
högsta grad utgör expressiva former som iscensätter och kommunicerar kultu-
rella meningar och värden, utgör den globala konsumtionen av italiensk mat en 
viktig markör av hur ”Italien” och ”italienare” framställs globalt.  

I svenska mattidningar, livsstilsmagasin, i reklam och i livsmedelsaffärens 
ordinarie utbud har matvaror som pesto, ruccola, pecorino, panacotta och pinje-
nötter omvandlats från att vara exotiska inslag till att bli oumbärliga delar av 
sortimentet. På teve har tusentals svenskar kunnat följa den amerikanska serien 
Sopranos om maffiabossen Tony och hans familj i New Jersey.1  Seriens popula-
ritet lade grunden till kommersialiseringen av produkter som tittarna önskade 
komma över, bland annat accessoarer, matvaror, DVD-skivor, CD-skivor med 
seriens ledmotiv och hustrun Carmelas matrecept som blev en bästsäljande titel.2 

Recepten i kokboken som huvudsakligen sägs komma från Neapel är enkla, 
lockande och lätta att laga. I den underhållande texten får läsaren möta män-
niskorna och familjerna i Sopranoklanen, läsa om deras mattraditioner från det 
gamla landet, om Artie Buccos restaurang Nuevo Vesuvio i New Jersey, om sön-
dagsmiddagar hos Janice, om Adriana La Cervas passion för mat och följa med 
när Tony ”grillar på italienska”. 

Måltiderna i den populära teveserien skildras som spektakulära ritualer där 
familjeband, gamla mattraditioner och minnen från det gamla landet lovprisas 
utan att ta notis om alla de våldsamma handlingar som Tony och hans mannar 
gör sig skyldiga till. Måltidsscenerna fungerar som ett av flera dramaturgiska 
grepp som gör skurken Tony inte fullt så ond och kallhamrad. 

Sopranos omsorgsfullt tillagade maträtter har tillsammans med många andra 
bilder av det italienska köket blivit stilbildande i Sverige under de senaste femton 
åren. Om vi tittar ett par decennier bakåt i tiden, ser vi en annan bild av italiensk 
mat och måltid skymta fram. De intervjuade studenterna återger äldre släkt-
ingars uppfattningar av italiensk matlagning som ett bastant kök med mycket 
pasta och pizza som visserligen ger snabb mättnadskänsla men som inte anses 
vara nyttig. Italiensk mat har förknippats med antingen fabrikstillverkade livs-
medel av låg kvalitet eller som något främmande som främst förknippas med 
invandrare från Sydeuropa.  

                                   
1 Sopranos är en amerikansk dramaserie från HBO. Den handlar om den fiktiva italienska 
maffiafamiljen Soprano i New Jersey. Serien har varit en global succé och är den mest fram-
gångsrika med bland annat 18 Emmypriser och fem Golden Globepriser. Sex säsonger med 
totalt 86 avsnitt sändes i SVT2 fram till hösten 2007. Se Barreca, 2002 för en ingående analys 
av teveserien och dess betydelse för amerikansk publik.  
2 Sopranos kokbok, sammanställd av Artie Bucco, 2003. Allen Rucker och Michelle Scicolone i 
översättning av Per Johan Hasselqvist. Prisma Bokförlag. 
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Idag är bilden en annan och många olika italienska matvaror har blivit själv-
klara delar i svenska hushåll. En rapport från Jordbruksverket om svensk livs-
medelsimport visar att införseln av olivolja femdubblades mellan åren 1994 och 
2004. Den stora ökningen kan till största delen tillskrivas införsel från Italien, 
som dominerar den industri som förpackar, säljer och exporterar olivolja.3 

Studenterna fick beskriva vad de förknippade med italiensk mat och måltid, 
och det visade sig att de, i motsats till sina äldre släktingar, har ingående kunska-
per om hur man tillreder ett flertal maträtter.4 De redogjorde också för kunskaper 
om bordsskick och måltidernas utformning och i sina beskrivningar skapade de 
länkar till begreppen omsorg, gemenskap och närhet.  

Medan deras äldre anhöriga talar om bastant mat lyfter studenterna fram den 
stora regionala variationen, den omsorg med vilken italienare väljer råvaror, och 
rikedomen i deras kokkonst som kännetecken. Ett par av studenterna samman-
fattade med att slå fast att: ”Det finns ingen italiensk matkultur – varje region 
har sin egen matkultur som är otroligt rik.”   

Svenska medier, reklam och unga vuxnas berättelser 
Studenternas berättelser tyder på att italiensk mat, för bara ett par decennier 
sedan, förknippades nästan enbart med pasta och pizza. En italiensk måltid 
fungerade som färgstark illustration för att beskriva sydeuropéer som livliga, 
högljudda, hetlevrade och sinnliga. Studenterna anger att när de diskuterade 
ämnet med äldre anhöriga framstod italiensk mat som snabba kolhydrater utan 
speciellt mycket näring men snabbt mättande. Italiensk mat stod för någonting 
modernt, halvfabrikat och tidsbesparande. Deras släktingar framhöll att pasta 
tidigare uppfattades som en nödlösning för yrkesarbetande mödrar som är trötta 
när de kommer hem efter jobbet och barnen är hungriga. Pizza beskrevs också 
som onyttig restaurangmat, billig och mättande.  

I ljuset av konsumtionens ”kulturalisering” har kunskaperna om italiensk mat 
och måltidsvanor ökat dramatiskt.5 Tidningarnas recept med pinjenötter, auber-
giner och zucchini och de raffinerade desserterna med pannacotta, sabayonne, 
etc. har säkerligen bidragit till att utmana de tidigare stereotyperna som 
porträtterade italiensk mat som färgrik och välsmakande men i längden torftig 
och utan näringsvärde. Under senare år har dessutom ett nyväckt intresse för 
                                   
3 Jordbruksverket, Tio år i EU – Effekter för konsumenterna. Rapport 2006:6 s.86, 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.1d9d55b109ba1250a780001072/ra06_6.pdf 
4 Två seminariegrupper om 24 studenter vardera svarade på mina frågor. En gruppdiskussion 
som varade en timme per grupp följde upp de skriftliga svaren. Undersökningen genomfördes 
under januari 2005 på Södertörns högskola. 
5 Begreppet kulturalisering betecknar processer som involverar ett omfattande symboliskt 
arbete genom vilken producenter och konsumenter i ökad utsträckning laddar varor, situa-
tioner och handlingar med mening, det vill säga tillskriver symboliskt värde till saker, ting och 
företeelser, oberoende av deras funktionalitet. Det gäller städer, råvaror, varumärken, med 
mera. För en ingående diskussion av kulturaliseringsbegreppet se: Fornäs, 2007. 
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matens glykemiska index kommit i fokus som en fördel med Medelhavslän-
dernas kost.6 Hänvisningar till olivoljans välgörande effekt och till de italienska 
måltidernas avstressande egenskaper tillsammans med den ökade tillgången till 
importerade matvaror, digitaliseringen av regionala matrecept och framväxten 
av nya kosmopolitiska livsstilar har troligen förlänat italiensk matkultur egen-
skaper som i övrigt framhålls som ideal i det senmoderna samhället. 

Forskning om konsumtion och konsumenter visar att dagens européer i hög 
grad kommunicerar, bygger sina identiteter och skapar mening genom konsum-
tion. Beroende på perspektiv kan individen i konsumtionssamhället uppfattas 
som ett offer för marknadskrafternas offensiva reklam eller som en fritt väljande 
individ som söker förverkliga sig genom sina konsumtionsval. Ett ytterligare 
alternativ kan vara att utöva motstånd och göra sina egna tolkningar av 
reklamens budskap.7 

Antropologen Arjun Appadurai (1986) har föreslagit att ting kan studeras 
som om de hade ett självständigt socialt liv genom att anlägga kulturella per-
spektiv som fokuserar på objektens ’biografier’. Med ett sådant angreppssätt blir 
det möjligt att följa artefakters vägar från produktion till konsumtion genom olika 
lager av symboliska innebörder och genom olika sociala, kulturella, ekonomiska och 
geografiska kontexter. Ting ingår i transaktioner där deras värde och meningar 
förhandlas om mellan olika parter, vid olika tider och i olika sammanhang.8 

Jag finner denna metod lämplig för analyser av de narrativa konstruktioner 
som i ord och bild skapat representationer av italiensk mat för en svensk publik. 
Mitt antagande är att ju mer artikulerade dessa ”matbiografier” är desto mer 
kulturaliserade är de diskurser som dessa anknyter till. Ju fler tecken som rela-
terar till och kontrasterar mot varandra i en representation, desto tätare blir det 
meningssammanhang som kommuniceras. Jag vill belysa hur övergripande sam-
hällsförändringar kopplade till globalisering och senmodernitet symboliskt kom-
mer till uttryck i matkonsumtion och måltidsvanor.  

När studenternas föräldrar var i deras egen ålder under 1970-talet, lanserades 
italienska matvaror med argument som pekade på deras praktiska karaktär, goda 
smak, popularitet hos barnen och dess låga priser. Yrkesarbetande eller heltids-
studerande småbarnsföräldrar kunde få tid över till andra saker genom att 
snabbt stöka undan måltiderna. Spagetti och köttfärssås toppar tillsammans med 
makaroner och köttbullar fortfarande listan över svenska barns favoritmat. 
Italienskt inspirerad fast svensktillverkad skulle maten vara: trygg, utan över-
raskningar, vardaglig.  

                                   
6 Matens glykemiska index är ett mått på hur snabbt blodsockret stiger efter måltiden. Ett högt 
glykemiskt index anses medföra ökad risk för hjärtsjukdomar, övervikt, diabetes och cancer. 
Mat med lågt glykemiskt index anses däremot ha en skyddande effekt mot dessa sjukdomar. 
Källa: de Hoog och Paulún 2002. 
7 Slater, 1997; Featherstone, 2007; Ekström och Brembeck, 2004.  
8 Appadurai, 1986. 
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Pastarätter liksom vanlig svensk vardagsmat: praktiskt, enkelt, snabbt och 
modernt. Ytterst få matvaror lanserades som genuint italienska med hänvisning 
till specifika regionala kulturer. Maten var industritillverkad i svenska fabriker 
men i dess marknadsföring kunde det förekomma någon svartmuskig pizza-
bagare eller kock som (antagligen på bruten svenska) i en pratbubbla förklarade 
att maten smakade typiskt italienskt. I dessa stereotypa bilder framstod de syd-
europeiska invandrarna som bärare av en exotisk matkultur.  

Genom att den kommersiella lanseringen av maten använde sig av bilden av 
en invandrare skapades en speciell hierarki där matens ursprung föreställdes 
som pittoreskt främmande men av den svenska tillverkaren domesticerad till en 
vanlig och trygg svensk produkt. I reklamens budskap uttrycktes kulturella skill-
nader som effektivt rangordnades. Den hetlevrade svartmuskige kocken var en 
lustig figur i reklamens persongalleri. I hemmet förväntades den förnuftigt svala 
och blonda husmodern med några enkla handgrepp snabbt göra i ordning 
kvällsmaten i sitt funktionella kök. Svensk industriell framställning effektivi-
serade och gjorde tillgängligt utan att förstöra den goda genuina smaken. Såväl 
reklambilderna som studenternas berättelser visar tydligt att det handlar om 
marknadsföring av italiensk mat för icke-italienska konsumenter. 

Under 1980-talet började dock importen av matvaror och exotiska maträtter 
att öka markant. Maten intog nu också en viktig plats i modetidningar, livs-
stilsmagasin, teveprogram och så vidare. Modetrender blev påtagliga också vid 
matbordet. Hälsotrender lyfte nu också fram olika ingrediensers inneboende 
egenskaper och nya sätt att äta, vilka lanserades med hänvisning till ”tradition”, 
”kreativitet”, ”nyskapande” och ”hälsofrämjande”. Nu introducerades inte maten 
av svenska fabrikanter utan av gourmeter och kulturpersonligheter som talade 
poetiskt om skillnader mellan ostarna provolone, parmigiano, quartirolo och 
pecorino. Med hjälp av experterna blev italiensk mat en arena där svenska kon-
sumenter kunde träna nya färdigheter, att göra distinktioner och därmed visa 
prov på sin goda smak (Bordieu 1984). Genom att urskilja och distansera sig 
från de som inte förstod kunde konsumtionen av dessa produkter inkorporeras i 
skapandet av nya individuella stilar. Autenticitet som tidigare mer fungerade 
som en färgrik detalj kom att bli en viktig angelägenhet och i sig ett viktigt värde 
att konsumera (Featherstone 2007). Att kunna skilja genuint från förfalskat, 
hantverksmässigt från masstillverkat, regionalt förankrat från nationellt 
stereotypt blev en viktig social praktik för individer och grupper som ville skilja 
sig från mängden.  

Lady och Lufsens romantiska måltid i Walt Disneys tecknade film från 1955 
som visas varje julafton i svensk television färgar fortfarande bilden som studen-
ternas föräldrageneration förknippar med italiensk mat. Fula och simpla men 
godhjärtade restaurangkypare med kraftig italiensk brytning serverar spagetti 
med frikadeller till tonerna av mandolin och sentimental sång. De som är unga 
vuxna idag har hämtat sina bilder från andra källor. Till skillnad från 1970-talets 
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standardiserade spagetti som gjorde alla konsumenter till jämlikar, fördes under 
1990-talet in skapandet av skillnader mellan olika slags kunder som en central 
princip i marknadsföringen av italiensk mat. Mångfald och skillnad blev i sig 
åtråvärda värden i reklamen.9 

I föreställningarna om italiensk mat finner vi alltså två kontrasterande bilder 
som båda är viktiga komponenter i senmoderna konsumtionsmönster. Å ena 
sidan en längtan efter det annorlunda, det exotiska och unika som höjer sig från 
det vardagliga och allmänna. Å andra sidan möter vi motsatsen, ett tämjande av 
det främmande till någonting vanligt och ofarligt, inte kulturellt annorlunda 
utan neutralt, praktiskt och rationellt (Beck 2000). 

Dessa två tendenser speglas både av reklamen och av studenternas berättelser. 
De senare tyder på att föräldragenerationen på 1970-talet tog till sig vissa lös-
ryckta italienska matvaror utan att för den skull uppleva någon förändring i 
mathållning eller måltidssed. Reklamen vid denna tid vände sig till en förmodat 
homogen skara konsumenter som kunde lockas av att varan var italienskt 
inspirerad men svensk tillverkad, smakrik men inte utmanande. Praktisk, snabb, 
billig och barnvänlig förväntades maten vara för att nå alla konsumenter oavsett 
ålder, yrke och socioekonomisk bakgrund. 

Den framgångsrika kombinationen av vetedeg, tomatsås och ost tillsammans 
med bilden av italienska måltider som otvungna, hemtrevliga och okonstlade 
nådde snabbt framgång. Detta var också en tid då industritillverkad mat koloni-
serade marknaden inte minst genom att den förknippades med höga krav på 
hygien i tillverkningen, jämn kvalitet och strikta produktionskontroller i 
rationaliserade fabriker. Kungsörnens spagetti och Felix djupfrysta pizzor till-
verkades enligt samma effektiva system som Volvobilar eller SKF kullager. 
Degbollar rullade på det löpande bandet och plattades till, fortsatte att rulla, 
tomatsås klickades dit, skinka lades på och ost och oregano ströddes på. Så 
rullade pizzorna vidare genom ugnen, plastades in, förpackades och frystes in. 
Varken reklamen eller producenten försökte undanhålla den mekaniska, 
repetitiva produktionen bakom denna matproduktion. Effektivitet och jämn 
kvalitet var de värden som främst lyftes fram. Reklamen vände sig huvudsakligen 
till kvinnor som antogs yrkesarbeta och som förväntades utnyttja sin tid så 
effektivt som möjligt. Husliga plikter behövde inte längre sätta käppar i hjulet för 
mödrars självständighet. Helt i linje med annan reklam från denna tid föreställde 
man sig att kvinnor ständigt försökte minimera sina arbetsbördor i hemmet. 

                                   
9 Resonemanget ligger i linje med diskussioner som förts inom kultur och samhälls-
vetenskaper och som framhåller att den senmoderna människan i västvärlden främst kon-
sumerar för att uttrycka identitet, inte för att täcka sina grundläggande behov. Se t.ex. Bjur-
ström et. al, 2000, Giddens, 2002, s. 102. 
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Tack vare ökad effektivitet utmålades den industriframställda maten som ett 
verktyg för kvinnors frigörelse.10 

Riktigt italienskt! 
I både studenternas berättelser och i medieskildringar understryks, som vi sett, 
tre egenskaper som centrala för den positiva upplevelsen av italiensk mat och 
måltider. Enkelhet tycks beteckna den otvungna atmosfär som omger mål-
tiderna. Tillvägagångssättet för att laga vissa rätter är komplicerat, kräver flera 
moment samtidigt och kan vara tidskrävande. Det finns också risker för miss-
lyckande. Hänvisningar till den rustika karaktären tycks koppla maten samman 
med föreställningar om en oförstörd bondekultur med hantverksmässiga 
tekniker som står i motsats till modern masstillverkad mat. Autenciteten kopplas 
samman med rena, färska råvaror som tillreds med omtanke till skillnad från 
”amerikansk skräpmat” och ”svenska halvfabrikat”. 

Äkta och riktig är för övrigt vanligt förekommande attribut i reklamen för 
produkter som associeras med italiensk matkultur och måltidsvanor. Det italien-
ska pastamärket Giovanni Rana tog draghjälp av italienkännaren Bo Hagström, 
som en svensk allmänhet har följt i SVT:s matprogramserie ”Solens mat”.11 
Boxaren Paolo Roberto anknyter också till samma associationer i sitt mat-
program på TV ”Primo Paolo” och i sina receptböcker ”Mina fastrars mat och 
Mina gästers mat, samt i recepten till de maträtter som han har lagat i TV4.12 
Kocken och restaurangägaren Alexandra Zazzi, som bland annat skrivit kok-
boken Zazzis mat: Med smak av Italien har också i olika medier förklarat för 
svenska radiolyssnare, TV-tittare och bloggare att det italienska köket rymmer 
mycket mer än pizza och pasta. I likhet med Hagström och Paolo Roberto fram-
håller hon kärleken till råvarorna: ”Det som är så fantastiskt med det italienska 
köket är framför allt enkelheten vid tillagningen och närheten till råvarorna och 
de naturliga smakerna”.13 

Dessa svenska exempel ingår i en framgångsrik internationell marknads-
föring som framhåller etniska markörer och utlovar en gemytlig (italiensk) mål-
tidsgemenskap. Den kommersiella exploateringen av det italienska är ett globalt 
fenomen som väckt stor förargelse hos Associazione Internazionale Ristoranti 
d’Italia (ARDI, Internationella föreningen för italienska restauranger). För att 
bemöta vad man uppfattar som ohederlig konkurrens och ren och skär förfalsk-
ning har kriterier för vilka restauranger som får kalla sig italienska utformats. 

                                   
10 Sociologen Boel Berner och etnologen Lissie Åström har i flera empiriska studier skildrat 
hur effektivitet och rationalitet introduceras för svenska husmödrar som tankefigurer under 
framväxten av den svenska moderniteten, se t ex Berner 1999, Åström 1999. 
 11 www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3082635.ece 
12 http://www.tv4.se/1.1125856/primo_paolo?episodeId=1.1164052 
13 http://www.bravardag.se/article/mat-och-kok/kok-och-vardag/frossa-i-italiens-ljuvliga-
smaker.aspx 
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Enligt dessa bör råvarorna vara italienska liksom tre fjärdedelar av de viner 
som serveras. Serveringspersonalen bör kunna förklara hur rätterna tillagats, vad 
de består av och hur de äts i Italien. Någon kypare måste dessutom kunna tala 
flytande italienska.14 Kontroverserna som följde ARDIs kriterier liksom olika 
protestaktioner mot utländska matinfluenser föranledde den amerikanska tid-
ningen Financial Times och den brittiska nätupplagan av Times att beskriva de 
starka reaktionerna som uttryck för ”gastronomisk nationalism”.15 Kan någon ha 
ensamrätt på begreppet italiensk mat? Jag finner denna kontrovers intressant för att 
den synliggör den mening som skapas när mat och etnicitet kopplas samman. Den 
öppnar också upp för vidare diskussioner om kulturell äganderätt. När är italiensk 
mat riktigt äkta? Vad gör en måltid italiensk? Vem har rätt att agera domare? 

Ett intressant exempel som fått konsekvenser i hela EU är osttillverkaren 
Nuova Castellis enträgna kampanj för att få till stånd en europeisk reglering av 
användningen av italienska ostnamn. Den generiska benämningen parmesan får 
endast användas för osten Parmigiano Reggiano tillverkad i Regio Emilia. Samma 
regel omfattar de populära ostsorterna Grana Padano, Gorgonzola, Mozzarella, 
Ricotta, Taleggio, Asiago, Pecorino och Quartirolo (Food Manufacture 2000).  

Italiensk mat – svensk marknadsföring 
Låt oss titta närmare på hur svensk marknadsföring av vissa födoämnen hän-
visar till italienskt ursprung eller till italienska egenskaper. Barilla är ett välkänt 
pastamärke som flitigt lanserar sina produkter som en fläkt från det riktiga 
Italien. Vad som annonseras ut är inte enbart en pastasort utan en känsla av att 
förflytta sig till en annan värld. När den lilla flickan i reklamen stoppar en far-
falle (pastafjäril) i munnen och blundar fladdrar hennes tankar iväg mot en 
lycklig familjegemenskap i en idealiserad italiensk stadsmiljö. Populära repre-
sentationer av denna art konstruerar vår vardagliga förståelse av vad det vill saga 
att vara italienare.  

I min följande diskussion kommer fokus att riktas mot bruket av det italien-
ska ur tre aspekter: som en konsumtionsvara, som ett tecken som alstrar olika 
innebörder i relation till andra tecken och som ett specifikt exempel på dagens 
etnifieringar. 

I samhällen som det svenska har mat och måltidsvanor kommit att dela 
många av de egenskaper som sägs utmärka människors identitetsarbete i det 
senmoderna samhället (Featherstone 2007). Idag rör sig individer ständigt 
mellan flera sociala miljöer. De använder sig av fler identifikationer än tidigare 
                                   
14 För närmare information om dessa kriterier hänvisas till:  
http://search.ft.com/s03/search/article.html?id=030829001771, samt:  
http://www.prodottiregionali.net/scheda/sito-50.html 
15 Hänvisningen till artikeln i Financial Times är hämtad från Girardelli 2004:308. 
Tillgängligt på internet: http://search.ft.com/s03/search/article.html?id=030829001771 
The Times Online. (31 January 2009). ”Italy Bans Kebabs and Foreign Food from Cities.” 
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generationer, vilket skapar en differentiering i ljuset av mångtydiga erfarenheter. 
Nya kunskaper och oväntade situationer tvingar individer att ta ställning till 
alternativa perspektiv och handlingssätt. Och det finns ett flertal konkurrerande 
råd om hur man ska hantera olika situationer och problem. Det för med sig att 
individen måste göra avvägningar och förhålla sig till olika valmöjligheter. Indi-
viduella livsprojekt, där konsumtion spelar en viktig roll i identitetsbygget har 
fått en framskjuten position. Samtidigt möjliggör den expansiva utvecklingen av 
global kommunikation av ord och bild, till exempel genom internet, att nya 
kollektiva identiteter kan uppstå oberoende av geografiska avstånd.  

Etnologisk forskning har länge uppmärksammat dessa aspekter och belyst 
samspelet mellan mat, måltid, identitet och samhälle (Se t.ex. Bringéus, 1988; 
Burstedt, 2001, Burstedt, Fredriksson och Jönsson 2006; Fjellström, 1990;  Nord-
ström, 1988; Salomonsson, 1979; Tellström, 2006). Vad som definieras som 
födoämnen, sätt att tillaga dessa, servering, konserveringstekniker, måltidsregler 
och etik är kulturellt bundet och förändras i takt med övergripande samhälls-
omvandlingar. Här visar forskningen att kosthållet både innehåller innovationer 
och seglivade strukturer som reproducerar mönster som inte längre är nöd-
vändiga för överlevnaden. Maträtter och måltidsseder kan laddas om med nya 
meningar och bli symbolladdade element i identitetsbyggen. 

Livsmedelsproducenter är inte sena att utnyttja detta i sina marknadsförings-
strategier och kopplar sina produkter och varumärken till ett visst etniskt och 
nationellt ursprung. Genom dessa praktiker omvandlas samtidigt ”det italien-
ska” till en vara som görs tillgänglig för konsumtion. Att köpa produkten fram-
står som en genväg till smaker och stämningar som kopplas till specifika kulturer 
och platser.  

Mat och måltider svarar således inte enbart på grundläggande naturbehov 
utan utgör i högsta grad ett socialt fenomen som skapar en länk mellan ”natur” 
och ”kultur”. Detta har dramatiserats kanske tydligast av den brittiska antropo-
logen Mary Douglas som hävdar att mat och måltider fungerar som ett språk 
genom vilket ett samhälle omedvetet uttrycker sin struktur (Douglas 1984). 

I dagens senmoderna Sverige är det möjligt att äta mat från världens alla 
hörn. Varken vad man äter eller när man äter är längre beroende av årstider och 
andra begränsningar som varit påtagliga för äldre generationer. Framväxten av 
välfärdssamhället, globaliseringen av livsmedelsindustrin och de snabba trans-
porterna av varor i vår tid har sammantaget bidragit till att frigöra mat och mål-
tider från tidigare kopplingar till överlevnad, näringsbehov, årstider, klimatzoner 
etc. I takt med denna friställning har mathållningens koppling till hälsa, estetiska 
värden, etiska ställningstaganden och njutning kommit i förgrunden när vi 
förhåller oss till föda. Det innebär att mat och måltid har fått en central roll som 
uttryck för individuell identitet. Numera förmodas ätandet inte enbart markera 
social, regional, religiös tillhörighet, utan förväntas artikulera personlig kreativitet, 
egenart och nyfikenhet. Ätandet är laddat med kulturell mening: människors  
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förståelse av vad som utgör bra mat och dålig mat formas i utifrån hälsomässiga, 
etiska och estetiska värdeomdömen. Människor använder sig av olika typer av 
argument hämtade från olika arenor när de talar om olika sorters mat (Stjerna 
2007:79).  

Så kan vi till exempel se hur spaghetti med köttfärssås kopplas till vardag, 
familjeliv och småbarn, olivolja kopplas till hälsa och föryngring, till trygghet, 
äventyr, lust, etc. Vissa måltider, födoämnen och maträtter associeras till sär-
skilda upplevelser och blir därmed metaforer som förtätar innebörder, vilket 
understryker de kommunikativa dimensioner som ryms i själva omnämnandet.  

Under 1990-talet förklarade matskribenter i svenska damtidningar att 
italiensk mat är mycket mer än pizza och pasta. Recept på bistecca alla valdo-
stana, risotto alla milanese och andra rätter togs upp för att ta läsaren ur före-
ställningen om att italiensk mat handlar om mer än olivolja, vitlök och tomatsås, 
som masstillverkad mat. Nu började man vända sig till en konsument som inte 
bara vill bli mätt för en billig penning. Man riktar sig till personer med god 
ekonomi och kulturella intressen. Maten beskrivs inte rätt och slätt som 
italiensk. Nu konstrueras i stället bilden av olika regionala kulturer, olika natur 
och kulturmiljöer, tilltalet är belevat och vänder sig till personer som redan är 
initierade: den beresta finsmakaren som uppskattar fina ursprungsmärkta 
råvaror utan att leta efter röda prislappar. Det är alltså en annan bild än de 
populära romantiserade kitschiga bilderna av gondoljärer och solnedgångar som 
nu målas fram. Råvarans kvalitet och autenticitet och det omsorgsfulla sättet att 
tillaga den sätts i centrum och beskrivs i termer av njutning. Det som räknas är 
det rena och det oförfalskade. 

Senmodernitet och autenticitet 
Vid sidan av de estetiska och kulturella distinktionsmarkörer som länkas till 
matkonsumtion har frågor om hur övergripande risker kopplade till storskalig 
produktion, hälsorisker, miljöförstöring och andra faror blivit överhängande i 
vår samtid. Under de senaste decennierna har matindustrin stått i fokus för en 
massiv kritik mot standardisering, fettinnehåll, socker, tillsatser och andra farliga 
kemikalier, och exploatering av människor och natur i tredje världen. Intresset 
för italiensk mat kan också sägas återspegla detta missnöje med matindustrins 
avigsidor och konsumenters krav på färska råvaror utan farliga tillsatser och ärligt 
producerade under rättvisa förhållanden. Här spelar olika krafter in: dels nya 
livsstilar med nya distinktionsmedel, dels samhällsdebatten om hållbar utveckling 
och konsumenters betydelse för att styra tillverkare mot en mer etisk produktion.  

Det autentiska får ofta beteckna det rena, det exklusiva och det smakliga. Men 
dessutom knyts även innebörder kopplade till trygghet, tillit och sundhet till 
födoämnen och mat som uppfattas som autentiska.   
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Sociologen Ulrich Beck betecknar vår samtid som att leva i ett risksamhälle 
där individen ständigt ställs inför en rad beslut kring sitt sätt att vara och leva 
som bär med sig både valmöjligheter och oanade risker.16 I det dagliga identitets-
skapandet brottas därför individer med föreställningar om tillit och risk som de 
måste hantera praktiskt för att klara vardagen. Att avgöra vad som är ”bra”, 
”dåligt”, ”nyttigt”, ”onyttigt”, ”rätt” och ”fel” i fråga om mat under sådana om-
ständigheter innebär ofrånkomligen att förlita sig på vissa födoämnen som tas 
för givna som ”pålitlig mat” samtidigt som andra matvaror betraktas med miss-
tro eftersom de befaras medföra olika risker. I intervjuerna kommer detta till 
uttryck när studenterna redogör för produkter som de undviker för att de antas 
innehålla kemiska tillsatser. De medger samtidigt att det är närmast omöjligt att 
ha fullständig kontroll över hela produktionskedjan när det gäller livsmedel. 
Men vissa producenter har de, av praktiska skäl, bestämt sig för att lita på både 
när det gäller storskalig matframställning och när det gäller ”naturlig” eller 
”ekologisk” mat. 

Det är anmärkningsvärt att det stundtals svåra avvägande mellan risk och 
tillit ingår i matberättelser som också utbrister i hyllningar av mångfald, indi-
vidualitet, självuttryck. Nya stilar, nya konsumtionsmönster, ett stort utbud av 
utländska matvaror, där frukter, grönsaker och kryddor lyfts fram som viktiga 
element med vilka individuell identitet kan uttryckas utåt. Det ligger i linje med 
tanken om att vara konsument har blivit en central erfarenhet i konstituerandet 
av självuttryck. Genom att välja bland ett stort utbud av konkurrerande alterna-
tiv blir det möjligt för konsumenter att betrakta sitt handlande i termer av val, 
kreativitet och identitet.   

Det finns också en kosmopolitisk kritik riktad mot en föreställd medelsvensk 
enögdhet. Den appellerar till kreativa, unga och uppåtsträvande storstadsmän-
niskor som vill utveckla färdigheter som gourmeter och som är trötta på det 
konventionella köket. Världsvana matvanor förknippas inte längre med till-
krånglade överklassmåltider. Utländska råvaror ses inte längre som konstiga 
inslag i livsmedelsbutiken. I studenternas berättelser kopplas intresset för den 
genuina, den naturliga och den hemlagade maten utan fusk samman med 
stadens välutbildade yngre vuxna. De tillskriver denna grupp en stor nyfikenhet 
för nya smaker och livsstilar.  

Det gäller inte minst marknadsföringen av Italien i TV-programmet Solens 
mat där tittaren får bekanta sig med kvinnor och män i svindlande vackra land-
skap, i bergsbyar och i fiskelägen. Programledaren Bo Hagström påminner i sitt 

                                   
16 Den tyske sociologen Ulrich Beck (2000) har i sin diskussion om risksamhället lagt fram 
tesen att de sociala och individuella problemen i de tillväxtorienterade industrisamhällena inte 
längre kan förstås i klasstermer. De sociala och ekonomiska skillnaderna har givetvis inte 
försvunnit i senmoderniteten, menar Beck, men de har i en allt större utsträckning indivi-
dualiserats. Detta förhållande hänger samman med den ökande betydelsen av konsumtion och 
kommunikation och den minskande betydelsen av tillverkningsindustrin som arbetsmarknad. 



 
B E A T R I Z  L I N D Q V I S T  

 

 126 

TV-program Solens mat att det är i de enkla köken som dessa människor 
tillreder de utsökta maträtterna och förklarar att själva tillagningen också är en 
viktig del av upplevelsen (Se även Hagström 2006). Tittarna får följa händelse-
rika besök i olika regioner för att på bondgårdar, fiskelägen och vingårdar före-
visas tillagningssätt på plats och delges geografiska hänvisningar som borgar för 
kulinarisk kvalitet.  

Toscana är den region som intar en särställning i bilden av Italien som en 
imaginär utflyktsplats för njutning. Det skapas en speciell blandning av 
föreställd tradition och individuell kreativitet. Sökandet efter autenticitet i den 
italienska maten löper parallellt med ökad tillgång på många italienska pro-
dukter. Varje livsmedelsaffär kan idag erbjuda många olika märken på olivolja, 
balsamvinäger, etc. Dean MacCannell hävdar att autenticiteten i det senmoderna 
samhället blivit en vara i sig:  

Modern man /…/ has been condemned to look elsewhere, everywhere, for his /…/ 
authenticity, to see if he /…/ can catch a glimpse of it reflected in the simplicity, 
poverty, chastity or purity of others.(McCallen 1989:41)  

Emilia-Romagna, regionen där Parmigiano-Reggiano osten, Prosciutto di Parma 
och balsamvinäger kommer ifrån beskrivs som den italienska matlagnings-
konstens ”bästa av det mesta”. Matresor anordnas som kombinerar… Passionen 
för mekanik och svaghet för snabba, vackra fordon har gamla anor i regionen 
Emilia-Romagna. Här föddes både Maserati, Ferrari och Lamborghini vilka idag 
symboliserar för hög teknologi, elegans och prestige. 

Detta område har ett gott rykte i Italien för här finns ”det bästa av det mesta”. 
Förutom några av världens förnämsta MC- och biltillverkare finns här även 
gastronomiska delikatesser och ett rikt kulturarv där medeltida fasader kan dölja 
toppmoderna institutioner. Huvudtemat på just denna unika resa i rese-
arrangören TEMA:s regi är bilar och motorcyklar skapade med hantverksskick-
lighet, stark känsla för estetik och nyskapande. 

Du får i sällskap av likasinnade besöka museum och privata samlingar vilka 
ståtar med sällsynta och unika exemplar av motorfordon som byggdes under 
1930-talet eller därefter. Eftersom Emilia-Romagna också anses vara det italien-
ska kökets hjärta får du naturligtvis även chansen att avnjuta såväl parmaskinka, 
parmesanost som finaste balsamvinäger.”17 

Populära svenska representationer av italiensk mat lägger alltså tonvikt vid 
autenticitet, kvalitet och livsnjutning. Enkelt och utsökt, hantverksmässigt tillverkad 
men hygienisk, exklusiv men ändå lättillgänglig. Kritiken mot globaliseringens 
effekter på matproduktion tar fasta på det faktum att de tillverkningsprocesser och 
arbetsförhållanden som döljer sig bakom matproduktionen osynliggörs. 

                                   
17 www.temaresor.se.tuinordic.com/.../mitt-tema--vackra-bilar-och-sinnrik-matkultur, hämtat 
2011-06-02. 
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Till skillnad från vad som gällde för ett par decennier sedan, ger dagens 
svenska bilder av italiensk matkultur intryck av att produkterna framställts för 
hand i liten skala. Det tycks som att såväl reklam, matprogram och studenter i 
sina beskrivningar bortser från den gigantiska mångmiljonindustri som ligger 
bakom lanseringen av italienska matvaror.  

På 1970-talet skapades förtroende genom matens industriella, hygieniska, 
effektiva produktion och helst skulle allt skötas maskinellt utan att någon män-
niskohand vidrörde maten. I dag byggs kvalitetsegenskaper upp på försäkringar 
om att maten kommer från familjegårdar, lokala producenter, specialiserade 
odlare och inte från anonyma marknadskrafter.  

Konsumera en annan kultur 
Etniskt laddad mat beskrivs ofta som ett exotiskt äventyr i ett annat land eller en 
annan tid. Beskrivningarna uttrycker inte sällan tanken om att tillagningen och 
ätandet av etnisk mat kan upplevas som ett symboliskt möte med ”Den Andre”. 
Maten blir inträdesbiljetten till en annorlunda värld, en annan stämning och 
möjligheten att pröva nya identiteter. Men etnisk mat är dessutom en viktig 
markör av gemenskap och skillnad för minoritetsgrupper. Likväl när etniskt 
laddad mat omvandlas till ett vardagligt fenomen för majoriteten, öppnas möj-
ligheten till kommersialisering av dess etniska bestämning. Den etniska prägeln 
frigörs från dess ursprungliga kulturella och sociala kontext och omvandlas till 
en global konsumtionsvara.  

I detta förvandlingsnummer spelar representationer en central roll i de kom-
munikativa strategier som skapar och förmedlar bilder av viss mat och av vissa 
måltidsvanor som andra gruppers autentiska kulturer. Konsumenten förväntar 
sig att finna drag av en ursprungligare (mat)kultur. Å andra sidan marknadsförs 
vissa matvaror som mer genuina och traditionstyngda.  

I reklamen används speciella färgkombinationer som sepiabruna minnes-
bilder som ska uttrycka känslan av genuin italienskhet. Men italiensk känsla är 
inte bara någonting reserverat för infödda italienare. Konsumtionen av vissa 
produkter, varumärken och stilar gör den tillgänglig för alla. Italienskhet i denna 
mening bör alltså inte förväxlas med etniska självuttryck, utan snarare som en 
symbolisk konstruktion av kulturella andra. Det innebär att marknadsföringen 
inte nödvändigtvis behöver ledas och iscensättas av etniska italienare. Företagen 
som tillverkar produkter behöver inte heller vara italienskt ägda och produkterna 
behöver inte heller vara tillverkade i Italien. Producenter som Barilla och andra 
erbjuder lågt prissatta och snabblagade alternativ till den mat som presenteras som 
”äkta”. Intressant att notera är dock att även dessa lågpris och massproducerade 
alternativ använder sig av samma kommunikationsstrategier som de exklusiva 
matproducenterna. Kommodifieringen av italienskhet följer samma tanketrådar 
oavsett om det gäller enkel vardagsmat som sofistikerad matlagning.  
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Till de mest uppenbara strategierna för att kommunicera italienskhet hör 
användningen av italienska ord eller travestering av ord som kan låta italienska. 
Under de senaste åren har väletablerade pastasorter som redan hade fått svenska 
benämningar som till exempel pastapennor, pastaskruvar, pastafjärilar, etc. fått 
byta till italienska benämningar som penne rigate, fusilli och farfalle. Italienska 
ord hör numera till de självklara begreppen i svenska mattidningar: antipasti, 
ricotta, panacotta, biscotti, panini ger en italiensk krydda som skulle utebli om 
svenska benämningar användes i stället.  

Italiensk mat omtalas som något som både produceras och konsumeras i 
kontrast till modernitetens avigsidor. Den är hemlagad, den får ta tid, den ägnas 
stor omsorg, den avnjuts i gott sällskap och den står i centrum för umgänget vid 
matbordet. I reklam och reseskildringar betonas att maten endast består av rena 
råvaror, som till exempel tomater som långsamt mognat i solen, pinjenötter från 
Toscanas vackert kuperade landskap och tryffel från Piemonte och att framställ-
ningen av matvaror präglas av stor omsorg och personligt engagemang från 
producentens sida. Ofta får man se en person som lugnt besiktigar odlingar eller 
framställer ostar på hantverksmässigt sätt. Det samma gäller måltiderna som 
intas i avspänd, glädjefull samvaro med familjen. Det är enkelt men smakfullt.  

Subtila associationer 
Förutom språkliga strategier utgör icke-verbala signaler viktiga byggstenar i 
konstruktionen av italienskhet i reklam och filmer. Tecken är alltid mer eller 
mindre ambivalenta, eftersom deras innebörd kan variera med sammanhanget. 
Men det är förmodligen denna ambivalens som får svenska konsumenter att 
uppleva vissa situationer som speciellt italienska.  

En analys av mattidningars bilder, italienska restaurangers inredningar och 
studenternas berättelser ger stöd för en tematisering av vissa subtila associa-
tioner som antas skapa ”italiensk stämning”. 

Kombinationen av färgerna rött, vitt och grönt som kännetecknar den 
italienska flaggan återfinns i logotyper, dekorationer, reklamblad och arrange-
mang av grönsaker i stilleben. Arrangemang av grönsaker i logotyper och som 
dekorationer, ofta arrangerade på ett sätt som motsvarar flaggans färguppställ-
ning med gröna salladsblad, vita vitlöksklassar och röda tomater, påminner 
konsumenten att maten har en specifik nationell koppling. Tomater är dessutom 
i sig en grönsak som förekommer i nästan all italiensk matlagning. Grönsakerna 
ger också intrycket av att maten består av ”rena”, ”hälsosamma” och ”färska” rå-
varor. Intrycket förstärks av den rustika inramningen. Okonstlad enkelhet signa-
lerar ärlighet, fräschhet och en lantlig karaktär. Det är i en sådan miljö som man 
också kan tänkas få äta genuina maträtter.  

I mattidningarnas bilder förstärks intrycken av rustikhet av miljöer med vi-
tkalkade väggar och stengolv, bordskivor av mörka träslag. Genomskinligheten i 
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stora glasburkar innehållande pastanystan, soltorkade tomater och pinjenötter 
talar om att man kan “se igenom” ärligheten i maten, här finns inget att dölja.  

Den avslappnade atmosfären i vilken mat tillagas och avnjuts förmedlar löftet 
om trivsel, familjesällskap, intimitet och sann vänskap. Vid en sådan måltid ska 
man vara sig själv utan den förställning som det offentliga livets krav ställer upp. 
Det handlar om uppriktigt umgänge i familjen och om att i goda vänners lag 
samlas kring mat och vin. De förväntningar som knyts till måltiden anknyter till 
myten om italienare som ett mat- och vinälskande folk som vet att sätta värde på 
sinnligheten vid matbordet. Måltiden bör kunna ta sin tid utan stress, med 
engagerad konversation och avkoppling. Italienska middagar beskrivs i såväl 
mattidningarnas reportage som studenternas berättelser som långa njutnings-
fulla evenemang i skarp kontrast till vardagens snabbmat.  

Vanligen så blir det nåt som värms upp i mikron på ett par minuter. Eller så 
sticker man in på McDonalds på väg till nånting. Det är sällan som det blir nåt 
riktigt. Men italiensk mat får ta tid. Det är en del av själva grejen att hälla upp ett 
glas vin åt sig, känna att man riktigt har landat och börja njuta medan man håller 
på (och gör i ordning maten), (Frida, 24 år, student). 

De flesta studenter gjorde samma kopplingar mellan italiensk mat upplevelse av 
tid, något som de i vardagslag upplever som en bristvara. 

I reklambilden anknyter tidstemat till bilden av en svunnen tid som flytt men 
som maten återupplivar. Vanligen sker detta genom att TV-tittaren får ta del av 
en persons resa i minnenas arkiv vilken gestaltas i en sepiafärgad värld full av 
nostalgi och romantik. Här finns en uppsättning bilder som ständigt återkom-
mer: ”familjen lyckligt samlade runt matbordet”, ”glädjen och öppenheten mot 
andra än den lilla kärnfamiljen”, ”romantik”, ”närhet”, ”samhörighet”, ”sponta-
nitet i umgänget”. 

Sofia och Niklas framhöll bilden av italienska måltider som ett överflöd av 
god mat och gott vin med många regionala specialiteter. 

Italien har ju en så rik och varierad matkultur och vanligt folk är praktiskt taget 
gourmeter. Det är så fantastiskt med det överflödet och gästfriheten och så alla 
generationer som kan umgås friktionsfritt. Barn och gamla får ju vara med. Det är 
inget konstigt med det (Sofia 26 år, student). 

Niklas som beskrivit på liknande sätt påminner sig om en scen som kunde vara 
tagen från en film.  

Det var säkert en slags fest för det var några som spelade musik med. Gummorna 
satt med och skrattade. Barnen sprang omkring på gårdsplanen. Långborden var 
överdådigt dukade med alla möjliga specialiteter. Vi stod på en liten kulle och 
bara tittade. Men så ropade de åt oss att komma ner och vara med. Alla var glada 
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och verkade tycka att det var helt naturligt att bjuda in ett par nyfikna utlänningar 
(Niklas 28 år, student). 

Studenternas berättelser sammanfattar ett flertal företeelser som i Sverige 
förknippas med italienska måltider: öppenhet som här understryks i den fysiska 
inramningen av måltiden på gårdsplanen, den lantliga enkelheten som inram-
ningen till den sofistikerade maten. Att den mat som serveras kräver speciella 
ingredienser och kunskaper för dess beredning. Inramningen består av lantlig 
enkelhet utan förkonstling. De starka familjebanden representeras av flera gene-
rationer som delar måltid och som ivrigt pratar och skrattar tillsammans. I 
studenternas bilder av ”det italienska” får gamla och unga umgås otvunget vid 
samma bord. Även känslorna mellan de som delar en måltid föreställs som äkta 
och beständiga genom att familjen hålls samman och utstrålar värme och sann 
glädje. Oförstördhet, enkelhet, sinnlighet och generositet lyfts fram som svunna 
värden som fortfarande hålls vid liv i den italienska matkulturen där måltiden 
blir en bekräftelse på dessa värden. 

Avslutning 
I denna artikel har ett flertal kulturella innebörder som kommer till uttryck i 
samtida svenska representationer av italiensk mat och matvanor diskuterats mot 
bakgrund av övergripande processer av globalisering och senmodernitet. Det 
undersökta empiriska materialet visar att föreställningar om italiensk mat och 
matvanor samt hur dessa brukas i svensk vardag har genomgått stora föränd-
ringar under de senaste decennierna. En tidigare uppfattning om italiensk mat 
som billig och snabbt mättande föda av ringa näringsvärde har ersatts av en 
mångsidig kännedom om exklusiva regionala produkter av hög kvalitet. Matens 
ursprung, dess framställning och exklusivitet tycks spela en betydande roll i sam-
tida identitetsbyggen som alltmer sätter den reflekterande individen i fokus. Här 
fungerar den variationsrika italienska matkulturen, med dess utpräglade 
regionala skillnader och dess hantverksmässigt framställda specialiteter som en 
tacksam källa att ösa ur i estetiseringen av vardagen och i hanteringen av risker 
med storskalig matproduktion. 

I linje med Becks resonemang har studenterna i sina utsagor gett röst åt en 
stigande oro för konsekvenserna av miljöförstöring, genmanipulation och oetisk 
djurhållning i matproduktionen. Globala hotbilder har också blivit risker har 
blivit en central fråga i samhällsdebatten. Vi har sett att studenternas äldre an-
höriga välkomnade den praktiska och snabbt mättande fabrikstillverkade maten 
med en känsla av utvecklingsoptimism under 1960- och 70-talen. Under de 
senaste decennierna har samhället successivt övergått i vad Beck rubricerar som 
ett individualiserat risksamhälle. Mot bakgrund av en utbredd oro för att statens 
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institutioner inte ska lyckas motverka alla risker intar det personliga ansvaret för 
att undvika farliga eller oetiskt framställda födoämnen en mer framträdande roll.  

Enligt Beck finns det en inneboende dubbelhet i situationen: Riskmedveten-
heten, den reflexiva processen och farornas globala betydelse kan dels bära med 
sig en känsla av maktlöshet. Men den kan också innebära en mer hållbar och 
etisk förnyelse av samhället, ur vilken nya livsmönster och konsumtionsformer 
kan växa fram.18 

Tendenserna gör sig gällande även i vår matkonsumtion, inte minst när det 
risker förknippade med massproduktion av livsmedel i form av miljögifter, 
hänsynslös djurhållning, långa transporter och ringa näringsvärde påtalas. Kriti-
ken av den industriframställda maten, ”skräpmaten” löper parallellt med fram-
hållandet av vikten av att gynna lokalt producerade råvaror och att slå ett slag för 
ursprungsmärkta varor som gärna får vara ekologiska.  

Studenterna betonar att matlagning i sig kan vara ett nöje. Om man är ledig 
och har tid, får maten gärna ta tid och beredas omsorgsfullt, vilket erbjuder 
möjlighet till självförverkligande. Att laga mat i lugn och ro medan man dricker 
gott i goda vänners lag tas upp som exempel på hög livskvalitet. Italiensk mat-
kultur liksom thailändsk nämns som särskilt goda och spännande kök att för-
djupa sig i. Ökad tillgång på råvaror, egna erfarenheter från resor, ingående kun-
skaper om olika tillagningsmetoder förvärvade genom teve, tidningar och vän-
kontakter tas upp som relevanta skäl till matlagningsintresset. De hänvisar 
således både till den ökade medvetenhet om farorna med maten och till den 
kulinariska upptäckarglädje som globaliseringen fört med sig. 

De studenter som deltog i denna studie utgör en löst sammansatt grupp av 
unga storstadsbor med högre utbildning. Annan forskning visar att kön, etnicitet 
och klass spelar stor roll för människors förhållande till mat och måltider.  Mitt 
intryck är att de intervjuade är medvetna om existerande motstridigheter i hälso- 
och kostråd. De är välinformerade om näringsvärdet i olika födoämnen och 
söker aktivt efter nya matrecept i tidningar och på internet. I intervjuerna fram-
kom också att de hyser farhågor för risker förknippats med storskalig mat-
produktion trots att de känner tillit till livsmedelsverkets förmåga att bedriva 
livsmedelskontroller. 

Studenterna visade nyfikenhet när det gällde att pröva på nya råvaror från i 
princip hela världen och de angav att de umgås i kulturellt heterogena vänkretsar där 
det ofta bjuds på nya maträtter. Mattrender verkar därmed vara ett vanligt inslag i 
deras vardag. Om detta beror på att studien genomförts i Stockholmsregionen eller 
att jag just råkat intervjua studenter som har ett särskilt intresse av matfrågor vill jag 
låta vara osagt. Det är under alla förhållanden, värt att notera att de skilda material-

                                   
18 En tanke som han delar med bl a Beck, Ulrich, Lash, Scott och Giddens, Anthony, 1994 men 
också med Thomas Ziehe, 1993. 
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kategorier som jag undersökt visar på samma påtagliga förändringar över tid i fråga 
om hur italiensk mat uppfattas och brukas i det egna identitetsbygget. 
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